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S’OFEREIX:  
 

Una posició predoctoral per a incorporar-se en el Grup de Recerca en Farmacologia i 

Neurociència de sistemes (Programa de Recerca en Neurociències) de l’Institut Hospital del 

Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) per a realitzar la tesi doctoral en el projecte 

“Implicación de los heterómeros CB1-5-HT2A en las alteraciones cognitivas y conductuales de la 

esquizofrenia y su interacción con el consumo de cannabis: un enfoque translacional”. 

Investigadora principal: Dra. Patricia Robledo Montoya.  

 

 

Requisits dels candidats: 

 

 Es busca una persona en possessió de Màster en Neurociències o Biotecnologia, i que 

tingui un expedient acadèmic amb una nota mínima de 8.3. 

 Tenir Certificat de manipulació animal. 

 És imprescindible estar matriculat o pre-inscrit en un programa de doctorat.  

 Experiència laboral treballant amb animals, comportament i tècniques 

d’inmunohistoquímica, Western blots i cultius cel·lulars. 

 Coneixements bàsics d’estadística, tractament de texts i gràfics. 

 Alt nivell d’anglès. 

 

La incorporació del candidat/a en principi estaria supeditada a la seva presentació a la 

convocatòria d’ajuts per a la formació de personal investigador FI de la AGAUR i a la posterior 

concessió de l’ajut. 
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Resum del projecte: 

 

Malgrat dels múltiples estudis de recerca pre-clínica i clínica de l'esquizofrènia, les bases 

neurobiològiques d'aquesta malaltia són encara de ben segur desconegudes. La desregulació 

del sistema serotonèrgic, en particular dels receptors 5-HT2A i del sistema endocannabinoid 

s’ha postulat com a possibles causes de l'esquizofrènia. Un aspecte fonamental en el 

desenvolupament de l'esquizofrènia és la interacció entre la predisposició genètica i l'edat a la 

qual s'inicia el consum de cànnabis. En aquest projecte ens proposem investigar, des d'un 

abordatge translacional, si la formació dels heteròmeres CB1-5HT2A podria estar implicat en 

l’aparició de símptomes pro-psicòtics i en l'ús de cànnabis observat en una gran part dels 

pacients esquizofrènics. L'elucidació d’aquesta pregunta representarà un important pas 

endavant en el desenvolupament d’una nova diana farmacològica per al disseny de teràpies 

més efectives contra aquesta malaltia.  

 

En estudis pre-clínics, estudiarem la implicació dels heteròmeres CB1-5HT2A a les respostes 

pro-psicòtiques, respostes induïdes per agonistes 5-HT2A i CB1 incloent dèficits en el filtratge 

sensorial, reducció de sociabilitat i els trastorns cognitius amb ratolins transgènics. També 

anem a  avaluar la capacitat dels pèptids transmembranaris d'interferència de pertorbar 

aquest complex heteromèric i modular aquestes respostes.  

 

Paral·lelament, avaluarem l'expressió de heteròmeres de CB1-5-HT2A en pacients amb 

esquizofrènia que consumeixen o no cànnabis fent servir una tècnica novedosa que ens 

permetrà fer Immunoassaigs de PLA acoblat per microscòpia confocal en un cultiu primari de 

pro-neurones a partir d'una mostra de la neuroepiteli olfactiu. 

 

 

Tasques a desenvolupar: 

 

Test conductuals en ratolins, assaigs bioquímics varis incloent inmunohistoquímica, Western 

blots, PCR, tècnica de microdiàlisi in vivo en ratolins i anàlisi de mostres per HPLC.  

Estudis clínics en pacients esquizofrènics i en consumidors habituals de cannabis, i, cultius 

cel·lulars de mostres humanes. 

 

 

 

Per a més informació i presentació de currículums vitae, contactar amb Eva Mª Vitas 

(evitas@imim.es). Si us plau enviar CV i còpia de l’expedient acadèmic.   

 

Data límit de presentació de CV: 15 de setembre de 2016 (ampliable segons convocatòria).  

mailto:evitas@imim.es

